
Szálló napjaink
Hogy itt lent járhass, azért kell repülnöd.
Tudod, nincs más térkép a csillagokban
sem, mint értelmed alján. Kék, piros köd,
s a magasság helyén fényszakadék van

Repülj. De fuss, forogj, táncolj előbb
vakmerőséged barlangjaiban.
Vízszintesen, itt, éppen annyian
várják a csodát, mint tetők fölött

a régi rajongók. Az égbe, föl
is lehet zuhanni, s a földi forró
magba leszállni, az is a bolyongó

ember hivatása. Repülve kell
a földet megteremteni, amíg nem
üríti szálló napjainkat isten.

Halak s algák közt
Túlélni felhők felett, vagy a víz
alatt feküdve kivárni a hajnalt:
csak a különc, lázadást megtapasztalt
fiú tudja, kit öröklétre visz

magasság helyett a vak eltökélés.
Túl könnyű volt az űrben, ahol istent
puhatol a holt, most pedig hogy itt lent
időz halak és algák közt, nehéz és

halhatatlan. Sikolyt hallasz, — pedig
csak öröm s fájdalom a hallgatása.
Nincsen két isten: hitre, lázadásra

ugyanaz hív, ki életet alig 
old el a haláltól. Ikarosz álma
kudarc nélkül sose fért a világba.
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Más napvilág
Miért zuhan ma is, miért zuhan
Ikarosz? Mert nem az égből, hanem
mindannyiunk szívéből jeltelen
zuhant le, s még ma is mámorosan

keresi az orkán csúcsát a tenger
égi tükreiben. Mások fölött,
mások fölé zuhanni: ez örök
emelkedés. Daidalosz lendülettel

visszapillant, majd zúdul tovább
tökélyt remélve fiú-áldozattal.
Közönyt őrölnek a molekulák,

míg Daidalosz követi célját s nyargal
elöl, hogy — ivadékát leteremtve —
tulajdon napvilágát megteremtse.

Vallomás
Reggeli fél hét. Esik. Mit tehetnél
ma, hogyha moccansz? Még nedves a szád
sarka, szemeid nyirkos zöld csigák,
kézujjaid bolgár hegyi köveknél

merevebb hideg haptákban pihennek.
Megszégyeníthetnéd az ördögöt
azzal, hogy igazat mondsz. Soha több
jót nem tennél rokonnak, idegennek,

az összes összedrótozott barátnak,
s elmondanád hősietlen mesédet
önmagadról. Igazolnád a lázat 

végre, mely születésed óta éget:
súlyosabb életet teremteni. Aki
igaz volt, csak annak vannak utódai.

290

ELEJE:Layout 1  2013.03.14.  13:46  Page 290


